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INFORME 008/2013 da FENTECT - Brasília, 24 de junho de 2013. 

 

Car@s Companheir@s, 

 

Comunicamos aos sindicatos e trabalhadores que, em função dos vários telefonemas 

recebidos, estamos adiando o Encontro de mulheres e o CONREP para os dias 16, 17,18, 19 e 20 

de julho de 2013. Estivemos participando ativamente dos movimentos sociais pela redução das 

tarifas de transporte e contra a corrupção, o que trouxe inúmeras dificuldades para uma melhor 

preparação destes eventos, particularmente do encontro de mulheres.  

 

Nesse sentido chamamos todos os sindicatos a se juntarem à FENTECT na 

preparação do Encontro de Mulheres e do CONREP, com a realização de reuniões em Brasília e 

na elaboração dos materiais preparatórios. 

 

Salientamos que a realização das referidas atividades bem no início da alta temporada 

encareceu muito o custo destas atividades, consumindo boa parte dos recursos da FENTECT, os 

quais são necessários para a campanha salarial. O adiamento poderá baixar os custos de forma 

que os sindicatos não arquem com despesas tão elevadas às vésperas da campanha salarial. 

 

A FENTECT convoca, portanto, todos a participarem do Encontro de Mulheres (nos 

dias 16 e 17) e do CONREP, cuja abertura será no dia 17 e discussões nos dia 18,19 e 20, no 

mesmo local anteriormente divulgado, Hotel Estância Santa Izabel, localizado na Estrada da 

Marilândia, sem número – Bairro Gere Muniz – na cidade de Santa Isabel – SP. 

 

Solicitamos aos sindicatos que informem a esta Federação, por fax ou e-mail, os 

nomes de seus participantes no evento, bem como cópia das atas de assembléia que os elegeram, 

até o dia 28 de junho de 2013. Até o momento menos da metade dos dados de delegados foram 

enviados para esta Federação. 

 

A qualquer momento encaminharemos novas informações que se façam necessárias. 

    

Saudações Sindicais, 

 

   

Jose Rodrigues dos Santos Neto 

Secretario Geral 
  


